
 
Ajuntament de Maria de la Salut

 

 HIGINIO CASCON NOGALES, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Maria de la 
Salut ( Illes Balears ), 

 

C E R T I F I C : 

 

Que, a la Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament, de data 12 de març de 2018, es va 
prendre, per unanimitat, el següent acord, que, literalment transcrit, diu : 

 

3.-  PROPOSTA  ADJUDICACIÓ  DE  LES  OBRES  DE  “  RENOVACIÓ  I 
PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS I CAMINS RURALS DEL T.M. DE MARIA 
DE LA SALUT “

 

D’acord amb la tramitació prevista a la Clàusula corresponent del Plec de Condicions 
Econòmico Administratives i Tècniques de l’obra “ RENOVACIÓ I PAVIMENTACIÓ DE 
DIVERSOS CARRERS I CAMINS RURALS DEL T.M. DE MARIA DE LA SALUT “, 
del  Consell  de Mallorca,   que regeix el  procediment,  i  concordants  del  vigent  Text 
Refòs de la Llei de Contractes de l’Administració Pública. 

Atès que s’ha duta a terme la fase de negociació amb els licitadors davant l’òrgan de 
contractació, el Ple de l’Ajuntament de data 12 de març de 2018. 

A la vista de que els licitadors que van presentar les  Propostes que van obtenir 

les següents puntuacions: 

Licitador                                                                                                                                                     Puntuació Total

 

. AMER E HIJOS                                            30 punts.

 

. VOPSA                                                          94,95 punts

 

. PYOCSA                                                       51,06 punts.

Es van mantenir  en els terminis de  les seves Propostes inicials sense variar  cap 
d’aquestes. 

A  la  vista  d’això,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  el  Ple,  considerant  la  proposta  més 
avantatjosa,  i  adient  amb el  demanat  en  el  Plec  de  Condicions,   va  adoptar  per 
unanimitat  dels  sis  membres  presents,  que  constitueixen  la  majoria  absoluta  del 
mateix: 

1.-  Proposar  l’adjudicació  de  les  obres  de  “  RENOVACIÓ  I  PAVIMENTACIÓ  DE 
DIVERSOS CARRERS I CAMINS RURALS DEL T.M. DE MARIA DE LA SALUT “, 
inclosa en el Pla Especial d’Ajudes 2017-2018 del Consell de Mallorca, en el preu de 
102.934,49.-  €   (  IVA inclòs ),  i  les millores ofertes al  Sobre num.  3,   a  l’empresa 
VOPSA  
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2.- Requerir l’empresa perquè en el termini de deu dies hàbils a partir de la recepció 
del present acord, presenti la següent documentació per tal de procedir a l’adjudicació 
definitiva:      

. Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries. 

. Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 

. Acreditació de la solvència econòmica 

. Acreditació de la solvència tècnica. 

2.-  Notificar el present acord al licitador interessat per procedir a l’adjudicació definitiva 
una  vegada  presentada  la  documentació  requerida,  i  continuar  la  tramitació  de 
l’adjudicació amb la presentació de la garantia definitiva i la formalització del contracte. 

3.- Notificar l’acord de proposta d’adjudicació a la resta de licitadors i publicar –la al 
Perfil del Contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Maria de la Salut.   

 

I  perquè  així  consti,  s’expedeix  el  present,  d’ordre  i  amb  el  vist  i  plau  del  
Batle-President, a Maria de la Salut, a catorze de març de 2018. 

 

      Vist i plau, 

El Batle-President,                                     El Secretari-Interventor, 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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